
 

 

KAWELLEN 2022 - 2023 

! Das Goesting ! 
 
 
 
 

  WOORD VOORAF  
 
 

Beste ouders en kawellen, 

In dit boekje staat alle nodige informatie over het komende kawellenjaar! Dit boekje wordt 

tijdens de startdag ook samen met de kawellenleiding overlopen. Indien je naast dit boekje 

nog graag een persoonlijk infomoment thuis wenst, gelieve dit dan aan ons te melden. Dan 

plannen wij graag met jullie een ouderbezoek in! 

  KAWELLENLEIDING  
 
 

De kawellenleiding wordt aangesproken met hun Jungle Book-naam. Vandaar dat deze 

hieronder vermeld staan. Tussen haakjes staan de echte namen en de eventuele extra taken 

per leiding. 
 

Akela (Jorn Suykerbuyk, 

Tak- verantwoordelijke) 

Jorns2001@gmail.com 

0496913640 

 

Ikki (Nette Buysen, EHBO- 

verantwoordelijke)  

 

Chil (Lander Jennes)   

mailto:Jorns2001@gmail.com


Rakscha (Nel Raymakers) 

 

Baloe (Louis Bastiansen)  

 

Vader Wolf (Jasper De Crom)  

 
 

 

  GROEPSLEIDING  
 

Viktor Fabry 

viktor.fabry7@gmail.com  

0491222283 

 

Kamiel Bastiaensen 

kamiel.bas@gmail.com 

0473317577 

 

Seppe Willeme 

seppe.willeme@hotmail.com 

0473572438 

 

mailto:kamiel.bas@gmail.com
mailto:seppe.willeme@hotmail.com


 
 
 

  LEDEN  
 

Op een gemiddelde scoutsmiddag zijn we met 35 à 40 kawellen en 6 leiding. 
 

  INSCHRIJVING  
 

Nog niet ingeschreven? Liefst zo snel mogelijk in orde brengen! 
 

Via onze website www.scoutsengidsenheikant.be onder het item ‘inschrijven’: 
 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €60 voor uw eerste kind, €55 voor een broertje of zusje en 
€50 voor elk extra broertje of zusje. 

 

Op onze website vragen we de gegevens van uw kind in te vullen op de site van de 
groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen en nadien het bedrag te storten naar 
751-2042693-10 OF IBAN: BE41 7512 0426 9310, BIC: AXABBE22 

 

Je mag dit ook cash afgeven aan de (groeps)leiding natuurlijk. 
 

Opmerking: bekijk regelmatig eens even het account van uw kind op deze 
groepsadministratie om indien nodig aanpassingen door te voeren! Zeker voor weekends en 
kampen is het noodzakelijk dat de contactgegevens (en de medische fiche) volledig kloppen! 

 

  UNIFORM  
 

De kawellen zijn verplicht om elke zondag hun scoutssjaaltje en -hemd te dragen. Het 

volledige uniform is bij deze tak nog niet verplicht. Het volledige uniform houdt in dat je een 

hemd, groene broek/rok en een scoutssjaaltje draagt. Hierbij hoort zeker het jaarteken, het 

takkenteken en het groepslintje van Essen-Heikant op het hemd. Deze tekentjes krijg je van 

onze scouts na definitieve inschrijving. Andere tekentjes zijn te verkrijgen in de Hopper 

Winkel (scoutswinkel). 

Adres Hopper Winkel: Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen (hoek Plantin en Moretuslei). 
 
 

Jaarteken + takkenteken: Op welke plaats horen welke emblemen? 

http://www.scoutsengidsenheikant.beonderhetitem/


 
 

  

 

Voor meer info, kijk op onze scoutswebsite bij ‘Info → Uniform’: 
http://scoutsengidsenheikant.be/?page=uniform 

 

Met de koude wintermaanden die voor de deur staan, vragen we om je kawel goed warm aan te 

kleden. Liefst ook kleren die vuil mogen worden. 

 

  COMMUNICATIE  

 
We communiceren via 5 verschillende wegen: 

- De belangrijkste is de website: https://scoutsengidsenheikant.be . Daar vind je alle 

nodige informatie over onze scoutswerking. Iedere maand verschijnt er ook een 

nieuw maandprogramma per tak, met daarin de activiteiten voor die maand. 

- Daarnaast maken we graag gebruik van e-mail. Heb je vragen, opmerkingen, ... stuur 

dan gerust een mailtje naar kawellen@scoutsengidsenheikant.be . Voor algemene 

vragen kan je ook altijd terecht bij de groepsleiding. Het mailadres van de 

groepsleiding is groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be. 

- Voor dringende vragen kan je de takverantwoordelijke altijd bereiken via de 

telefoon. De nummer van de takverantwoordelijke (Jorn) is ook altijd terug te 

vinden op de site. Hij zal dit jaar het eerste aanspreekpunt vormen bij de 

kawellenleiding. 

- Naast deze kanalen, maken we jaarlijks ook altijd een Whatsappgroep aan, waarin 

zowel de kawellenleiding als de kawellenouders zitten. Wil je graag aan deze 

Whatsappgroep toegevoegd worden? Laat dit dan zeker (mondeling, via bericht, via 

mail, …) weten aan ons en dan voegen wij je toe! 

- Tot slot heeft onze scouts ook een Facebook- en Instagrampagina ‘Scouts en Gidsen 

Essen Heikant’. Hier houden we jullie up-to-date over al onze bezigheden. Niet enkel 

komen er regelmatig de leukste kiekjes op van zondagse activiteiten, maar ook van 

andere evenementen en praktische informatie verschijnt ook regelmatig op deze 

kanalen. 

  WEBSITE 

http://scoutsengidsenheikant.be/?page=uniform
https://scoutsengidsenheikant.be/
mailto:kawellen@scoutsengidsenheikant.be
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be


Inschrijvingen, maandprogramma’s, recent nieuw, extra activiteiten, foto’s… vinden jullie 

allemaal terug op onze website (https://scoutsengidsenheikant.be). 

ACTIVITEITEN: 

Uurregeling 

ALGEMEEN iedere zondag van 13u30 – 16u30 
 

➔ BEHALVE 2e zondag van de maand: dan houden we scouts in de voormiddag, van 
10u00 – 12u00. 

 

De 5e zondag van de maand wordt er NOOIT scouts gegeven. 
 

Tijdens de examenperiodes van de leiding (januari en juni) gebeurt het weleens dat we om 
praktische redenen op een vrijdag- of zaterdagavond onze activiteiten plannen. Dit zal dan in 
de maandprogramma’s op de website verschijnen. Op andere momenten proberen we ons 
altijd aan bovenstaande uurregeling te houden, maar ook hier kunnen soms wijzigingen 
voorvallen. Houd dus zeker altijd de maandprogramma’s in de gaten! 

 

Eten en drinken 
 

Het is niet de bedoeling dat de leden een koek of stuk fruit meenemen van thuis, dit doen 
we omdat niet iedereen dit bijheeft en dan is het een beetje jammer voor degene die dan 
niets kunnen eten. Dus tenzij anders vermeld in het maandprogramma geen koek of fruit 
meenemen. Drinken wordt voorzien door de scouts. 

 

Locatie 
 

Tijdens onze activiteiten blijven we niet altijd op het scoutsterrein. Vaak trekken we naar de 
Wildertse duintjes, het sportpark, de berg van het college, gaan we op woudloperskeuken, … 
Als uw kind om bepaalde redenen later aankomt op de scouts of vroeger moet doorgaan, 
dan hebben we graag dat u dit op voorhand eventjes laat weten (via mail of whatsapp). 

 

  KAMP  
Het vast kamp vindt ieder jaar plaats tussen 4 en 14 juli. Wij gaan met de kawellen 8 dagen 
op kamp, van 7 tot en met 14 juli. 

 

Voor het 50ste jaar scouts Essen-Heikant trekken we uitzonderlijk naar Frankrijk op vast 
kamp, dit zorgt er wel voor dat wij ouderlijke toestemming nodig hebben voor je kind mee 
te kunnen nemen naar het buitenland en je zal hiervoor even het gemeentehuis moeten 
passeren. 

 

In de maand mei is er een kampinfomoment met aansluitend barbecue voorzien. Dit jaar zal 
deze op zaterdag 6 mei doorgaan. 

 

  MEDISCHE FICHE  
 

Van zodra uw kind ingeschreven is in onze scouts, gelieve dan zo snel mogelijk alle 
persoonlijke gegevens waaronder ook de medische fiche in orde te brengen! Al deze 
gegevens dient u in te vullen op de site van de groepsadministratie van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Hoe u een nieuw account aanmaakt voor uw kind en hoe u dan vervolgens de 
medische fiche invult, kan u allemaal stapsgewijs uitgelegd terugvinden op onze website 
onder ‘info’ → ‘Medische fiche’. 



Het correct invullen (en indien nodig aanpassen) van de medische fiche is o.a. van uiterst 
belang voor wanneer we op kamp of weekend vertrekken met de leden! 

 

  KALENDER 2021 – 2022  
Hieronder vindt u de kalender terug met daarin onze belangrijkste evenementen voor het 
komende scoutsjaar. 

 

Vrijdag 21 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Deze dag staat helemaal in teken van alle Belgische jeugdverenigingen. Ga daarom 
deze dag in je scoutsuniform naar school! In de vroege ochtend is er een gratis 
ontbijt mét ochtenddisco voorzien voor alle leden en leiding van de jeugdbewegingen 
aan het gemeentehuis, georganiseerd door de jeugdraad: ze delen spek met eieren 
en leuke gadgets uit! 
Hopelijk organiseren ze ook bij jullie op school jeugdbeweging-achtige spelletjes 
tijdens de middagpauze. Dit wordt een dag vol pret! 

 

Zaterdag 5 november Kerstrozenverkoop 

Onze jaarlijkse kerstrozenverkoop. Hierover later meer info via onze 

communicatiekanalen. 

 

Zaterdag 17 december Kerstfeestje 

Ons jaarlijks kerstfeestje met de leden, hierover later meer info in het 

maandprogramma. 

 
Zaterdag 31 december Chocomelkbedeling 

Ook dit jaar staan we met onze scouts chocomelk en soep te bedelen aan de Proxy 

Delhaize van Essen. Aan zowel de ouders als de leden: kom er ééntje drinken om 

samen het jaar mooi af te sluiten! 

 

 
Vrijdag 10 tot zondag 12 maart Leidingsweekend 

Dit weekend gaat de leiding samen op hun jaarlijks leidingsweekend. Om deze reden 

wordt er zondag 12 maart geen scouts gegeven voor de leden. 

 
 

Zondag 26 maart Leidingswissel 

Vandaag krijgen de kawellen voor 1 dag andere leiding. 
 

Vrijdag 21 april Paviljoenfeesten QUIZ 

Ieder laatste weekend van april is het weer tijd voor ons hoogtepunt van het jaar: het 
Paviljoenfeestenweekend! Alle leiding kijkt een heel jaar lang uit naar dit evenement 
en werkt hier dan ook heel hard aan in de voorafgaande weken en maanden. 
Naar jaarlijkse gewoonte starten we dit feestweekend met een quiz. Ben je een 
quizzer? Prik dan zeker deze datum in uw agenda! Meer info volgt later via onze 
communicatiekanalen. 



 

Zaterdag 22 april Paviljoenfeesten KOOKWEDSTRIJD + FUIF 

De dag na de quiz gaan we verder met onze befaamde en felbegeerde kookwedstrijd, 
waar alle jeugdbewegingen en sympathisanten uit Essen en omstreken aan kunnen 
deelnemen. 
Na de kookwedstrijd start de fuif (om 21u00) en deze gaat door tot in de vroege 
uurtjes. We zien jullie ook hier graag verschijnen in onze gezellige bodega of op de 
dansvloer! 

 

Zaterdag 6 mei Kampinfomoment + BBQ 

Ook dit jaar vindt er een kamp-inschrijvingsmoment plaats. We organiseren een 
barbecue voor heel de scouts met een infomoment over het kamp voor iedere groep. 
Hier heeft u de mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor het kamp. 

 

 

 

Vrijdag 7 tot vrijdag 14 juli Scoutskamp kawellen 

Op deze datum vindt ons jaarlijks kawellenkamp plaats. Dit is de kers op de taart van 
een leuk kawellenjaar, wij zien dan ook graag alle kawellen aanwezig! 

 

Laten we er samen met alle kawellen een prachtig scoutsjaar van maken! Wij hebben er 

alvast ontzettend veel zin in! 

Stevige linker, 
 

De kawellenleiding (aka Vader Wolf, Chil, Ikki, Baloe, Akela en Raksha) 


